
Z A P I S N I K 
133. Kolegija Župana Primorsko-goranske županije 

održanog dana 14. ožujka 2016. godine 
 
 Kolegij Župana je u 14,10 sati otvorio Župan Zlatko Komadina.   
 
Sjednici su prisustvovali: Župan Zlatko Komadina, zamjenica Župana Marina 
Medarić, zamjenik Župana Petar Mamula, Goran Petrc, Krešimir Parat, Nada 
Milošević, Melita Raukar, doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurković, izv.prof.dr.sc. Ljudevit 
Krpan, Branka Ivandić, Tamara Carević Baraba, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, 
Dragica Marač, mr.sc. Edita Stilin, Valerij Jurešić, Erik Fabijanić, mr.sc. Ermina Duraj 
i Davor Mihelčić. 
 
 

  Na sjednici je razmatran sljedeći 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
2. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole  
    Fran Krsto Frankopan Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske  
    dvorane 
3. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga  
    županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika 
4. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći  
    u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta 
5. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i  
    održavanja lučke podgradnje 
6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći  
    u održavanju pomorskog dobra 
7. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz  
    područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini  
8. a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske  
        županije za 2015. godinu 
   b) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2016.  
       godinu 
   c) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama  
       Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine 
9. a) Informacija o revizijskom izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i  
          raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije od 2012. do 2014.     
          godine 
      b) Prijedlog plana provedbe preporuka temeljem provedene revizije učinkovitosti  
          upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije od  
          2012. do 2014. godine 
      c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje podataka  
          u evidenciji o nefinancijskoj imovini 
10. Prijedlog izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti  
      Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od  
      elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i Izjave o opravdanosti izdataka 



11. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2016./2017.  
      godinu na području Primorsko-goranske županije 
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda za  
      hitnu medicinu Primorsko-goranske županije  
13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova  
      upravnih vijeća domova za starije osobe u 2016. godini 
14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga  
      rasporeda odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za  
      ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u  
      veljači 2014. 
15. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u  
      radna tijela Jadransko-jonske euroregije 
16. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija  
17. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija 
18. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za  
      izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija  
19. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za      
      izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u Uvali Krivica  
      II., Grad Mali Lošinj 
20. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom  
      dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana „More&More“,  
      Grad Rab 
21. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog  
      područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na  
      području Primorsko-goranske županije 
22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na statutarnu odluku o izmjenama i  
      dopunama Statuta zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka  
23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama  
      Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Jadran 
24. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika  
      nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu 
25. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu  
      skrb Primorsko-goranske županije 
 
 
 
 
 
 

Točka 1. 
Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Prihvaća se Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 
razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine. 

 



 
Točka 2. 

Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne 
škole Fran Krsto Frankopan Krk, Područna škola Punat s dogradnjom 

školske sportske dvorane 
 

 Župan je donio 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Utvrđuje se Prijedlog odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne 
škole „Fran Krsto Frankopan“, Krk, Područne škole Punat s dogradnjom školske 
sportske dvorane, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 3. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga 

županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika 
 

 Župan je donio 
Z a k l j u č a k 

 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje 
usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da temeljem 
Odluke iz točke 1. ovog Zaključka pripremi ugovore o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
Točka 4. 

Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih 
pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka).  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da temeljem 
Odluke iz točke 1. ovog Zaključka pripremi ugovor o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
 

Točka 5. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i 

održavanja lučke podgradnje 
 

 Župan je donio 
 



Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i 
održavanja lučke podgradnje. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da s 
korisnicima iz točke 1. ovog Zaključka zaključi ugovor o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 

 
 

Točka 6. 
Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih 

pomoći u održavanju pomorskog dobra 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava 
namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra. 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  
 

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da s 
korisnicima iz točke 1. ovog Zaključka pripremi ugovor o namjenskom korištenju 
raspoređenih sredstava najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog 
Zaključka. 
 
 

Točka 7. 
Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz 

područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu 
programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. 
godini. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
 

 2. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 10 - Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, provoditeljima odabranih programa/projekata, u iznosima i za namjene 
utvrđene Odlukom iz točke 1. ovoga Zaključka i to kako slijedi: 

 s pozicije 43 04 07 04 3811/Tekuće donacije u novcu, za financiranje 
programa/projekata navedenih pod točkama I.1. do I.27., I.29., I.35., I.36. i 
I.37. Odluke 

 s pozicije 43 05 02 02 3811/Tekuće donacije u novcu, za financiranje 
programa/projekata navedenih pod točkama I.28. i I.30. do I.34. Odluke    
3. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da Odluku iz točke 1. 

ovoga Zaključka objavi na mrežnim stranicama Županije u roku od 15 dana od dana 
njenog donošenja. 



 4. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da sklopi ugovore o 
financiranju programa/projekta sukladno Odluci iz točke 1. ovoga Zaključka, u roku 
od 30 dana od dana njenog donošenja. 

 

 
Točka 8. 

a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske  
    županije za 2015. godinu 
b) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za  
    2016. godinu 
c) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama  
    Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
  

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-
goranske županije za 2015. godinu. 

2. Donosi se Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 
2016. godinu. 
(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
 

3. Prihvaća se Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim 
zgradama Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine.  

4. Zadužuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove da 
nastavi s provođenjem energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama 
Primorsko-goranske županije u cilju smanjenja potrošnje energenata te da o 
tome izvještava Župana jednom godišnje istovremeno s podnošenjem 
prijedloga plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije. 

 
 
 
 

Točka 9. 
a) Informacija o revizijskom izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti  

upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije 
od 2012. do 2014.  godine 

b) Prijedlog plana provedbe preporuka temeljem provedene revizije  
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-
goranske županije od 2012. do 2014. godine 

c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje  
podataka u evidenciji o nefinancijskoj imovini 
 

  
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije od 2012. do 
2014. godine. 



2. Donosi se Plan provedbe preporuka temeljem provedene revizije 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije 
od 2012. do 2014. godine. 

(Plan je sastavni dio ovog Zaključka). 
3. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje 

podataka o nefinancijskoj imovini 
(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)  

4. Određuje se Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove za 
nositelja izrade nacrta Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Primorsko-
goranske županije, prema rokovima utvrđenim Planom provedbe preporuka iz točke 
2. ovog Zaključka. 

5. Zadužuju se upravna tijela Županije da po pozivu nositelja izrade Strategije 
iz točke 4. ovog Zaključka sudjeluju u izradi nacrta Strategije upravljanja i 
raspolaganja imovinom Primorsko-goranske županije. 
 

Točka 10. 
Prijedlog izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti 

Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od 
elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i Izjave o opravdanosti izdataka 

 

 
 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Izvješće o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti 
Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih 
nepogoda u Republici Hrvatskoj i Izjava o opravdanosti izdataka. 

(Izvješće i Izjava su sastavni dio ovog Zaključka). 
2. Zadužuje se Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 

Primorsko-goranske županije da do 31. ožujka 2016. godine otpremi Izvješće i Izjavu 
Ministarstvu gospodarstva. 

 
 

Točka 11. 
Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2016./2017. 

godinu na području Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za 
školsku 2016./2017. godinu. 

(Tablični prikaz Prijedloga plana upisa učenika u I. razred srednje škole za 
školsku 2016./2017. godinu sastavni je dio ovoga Zaključka.) 

2. Ovlašćuje se Upravni odjel za odgoj i obrazovanje da u skladu s točkom 1. 
ovog Zaključka da suglasnost srednjim školama kojima je Primorsko-goranska 
županija osnivač na prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za 
školsku 2016./2017. godinu u aplikaciji NISpuSŠ Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. 

 



 
 
 

Točka 12. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda za 

hitnu medicinu Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda 
za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 
Točka 13. 

Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova 
upravnih vijeća domova za starije osobe u 2016. godini 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Raspoređuju se novčana sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-
goranske županije za 2016. godinu, Razdjel 10 – Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade, A 430204 Redovna djelatnost domova za starije osobe, pozicija 
43020402/3291 „naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.“ u 
iznosu od 83.220,00 kuna, za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća 
domova za starije osobe u 2016. godini, kako slijedi: 

 Domu za starije osobe „Kantrida“ Rijeka iznos od 20.220,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iznos od 20.000,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Volosko“ Opatija iznos od 23.000,00 kn; 
 Domu za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj iznos od 20.000,00 kn. 

2. Zadužuje se Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade da u roku od 8 dana 
od dana donošenja ovoga Zaključka sklopi ugovore o raspoređenim proračunskim 
sredstvima sukladno točki 1. ovoga Zaključka. 

 
 

Točka 14. 
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu 

prijedloga rasporeda odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije 
za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u 

veljači 2014. 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu 
prijedloga rasporeda odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za 
ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 
2014.  

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 



 
 
 

Točka 15. 
Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 

radna tijela Jadransko-jonske euroregije 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u 
radna tijela Jadransko-jonske euroregije. 
 (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka). 

 
 

Točka 16. 
Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Istra, Grad Opatija, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 

 
Točka 17. 

Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kristal, Grad Opatija, te se prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Točka 18. 
Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 
izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom 
dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kvarner, Grad 
Opatija, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 



 
 
 

Točka 19. 
Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za 

izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u Uvali 
Krivica II., Grad Mali Lošinj 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru 
za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica 
II., Grad Mali Lošinj, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i 
usvajanje. 

 
 

 
Točka 20. 

Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom 
dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana „More&More“, 

Grad Rab 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na 
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana 
„More&More“, Grad Rab. 

 
Točka 21. 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u 
lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području 

Primorsko-goranske županije 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju 
lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja 
na području Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
razmatranje i usvajanje.  

2. Zadužuje se Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze da Odluku iz 
točke 1. ovog Zaključka s pripadajućom dokumentacijom dostavi Vladi Republike 
Hrvatske na suglasnost u roku od 15 dana od donošenja na Županijskoj skupštini.  

 
 

Točka 22. 
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na statutarnu odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta zdravstvene ustanove Ljekarne „Jadran“ Rijeka 
 



 Župan je donio 
 
 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta zdravstvene ustanove Ljekarna „Jadran“ Rijeka. 
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka). 
 

 
Točka 23. 

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne 

Jadran 
 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne 
„Jadran“.  
 (Odluka je sastavni dio ovoga Zaključka.) 
           2. Zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo da od Ljekarne „Jadran“ zatraži 
pravovremeno donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika iz točke 1. ovog 
Zaključka, radi ukidanja radnih mjesta koja će ostati upražnjena odlaskom radnika u 
mirovinu. 

 
 

Točka 24. 
Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i 

predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2016. 
godinu 

 

 Župan je donio 
 

Z a k l j u č a k 
 

 1. Prihvaća se prijedlog rasporeda sredstava iz Proračuna Primorsko-
goranske županije za 2016. godinu za troškove rada vijeća i 
predstavnika/predstavnica nacionalnih manjina u PGŽ za 2016. godinu. 

 2. Raspoređuju se sredstva (ukupno 283.000,00 kuna) osigurana u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu – Ured Županije u Glavi 4 -Vijeća 
nacionalnih manjina – program 140101 Rad vijeća nacionalnih manjina  i to: 

Vijeću albanske nacionalne manjine u PGŽ   36.000,00 kuna 
Vijeću bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ  38.500,00 kuna 
Vijeću crnogorske nacionalne manjine u PGŽ  31.500,00 kuna 
Vijeću romske nacionalne manjine u PGŽ   31.500,00 kuna 
Vijeću makedonske nacionalne manjine u PGŽ  31.500,00 kuna 
Vijeću slovenske nacionalne manjine u PGŽ  34.000,00 kuna 
Vijeću srpske nacionalne manjine u PGŽ   46.500,00 kuna 
Vijeću talijanske nacionalne manjine u PGŽ  33.500,00 kuna 
 



 3. Raspoređuju se sredstva (ukupno 87.500,00 kuna) osigurana u Proračunu 
Primorsko-goranske županije za 2016. godinu – Ured Županije u Glavi  2 - Ured 
Županije na poziciji 12030403 Tekuće donacije u novcu - predstavnici 
nacionalnih manjina i to: 

Predstavnici češke nacionalne manjine u PGŽ    18.000,00 kuna 
Predstavnici mađarske nacionalne manjine u PGŽ  18.500,00 kuna 
Predstavniku njemačke nacionalne manjine u PGŽ  17.000,00 kuna 
Predstavnici slovačke nacionalne manjine u PGŽ   17.000,00 kuna 
Predstavniku ukrajinske nacionalne manjine u PGŽ  17.000,00 kuna 

4. O načinu raspodjele (trošenja) odobrenih sredstava za rad odlučuje vijeće, 
odnosno predstavnik/predstavnica nacionalne manjine temeljem svojih planova rada 
i financijskim planova za 2016. godinu, s time da i sami odlučuju koliko će odobrenih 
sredstava utrošiti za administrativne/materijalne troškove, a koliko za programske 
sadržaje rada.   

Odobrena sredstva će se isplaćivati temeljem pojedinih zahtjeva predsjednika/ 
predsjednica vijeća, odnosno predstavnika/predstavnice nacionalnih manjina i to 
nakon nastanka ili ugovaranja troška, a temeljem kopije računa ili putnog naloga, te 
iznimno temeljem kopije ugovora ili ispostavljene narudžbenice.  

Kao troškovi rada vijeća/predstavnica/predstavnika nacionalnih manjina priznavat će 
se troškovi nastali u 2016. godini, troškovi ugovoreni u 2015. g., ali isplaćeni u 2016. 
godini, te iznimno režijski troškovi (najamnina, komunalne naknade, troškovi energije, 
telefon, troškovi platnog prometa) za prosinac 2015. godine. 

Zbog ravnomjernijeg opterećenja Proračuna PGŽ, vijećima i predstavnicima/ 
predstavnicama nacionalnih manjina može se, do 30. lipnja 2016. godine, isplatiti 
najviše polovica odobrenih sredstava i to uz obavezu predsjednika/predsjednice 
vijeća, odnosno predstavnika/predstavnice nacionalnih manjina, za dostavom 
kvartalnih izvještaja o radu vijeća, odnosno predstavnika/predstavnice nacionalnih 
manjina. 
 5. Zadužuje se Ured Županije da u roku od 15 dana pripremi i zaključi ugovore 
s krajnjim korisnicima o prijenosu i namjenskom korištenju proračunskih sredstava iz 
točke 2. i 3. ovog Zaključka. 

 
 

Točka 25. 
Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za 

socijalnu skrb Primorsko-goranske županije 
 

           
          Župan je donio 

 

Z a k l j u č a k 
 

Utvrđuje se Nacrt Prijedloga odluke o razrješenju i imenovanju članova 
Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, te se prosljeđuje Županijskoj 
skupštini na razmatranje i usvajanje. 

 
 

Sjednica je zaključena u  15,50 sati. 
 



 
 
Tajnik Županije                                                                       Ž u p a n 
 

Davor Mihelčić            Zlatko Komadina, dipl.ing. 
 
 
KLASA: 022-04/16-01/10 
URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-2 
Rijeka, 14. ožujka 2016.     




















































































































